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2013.gada 25. jūlijā                                                                 APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes  

2013.gada 25.  jūlija sēdē  

 (protokols Nr.15, 4.1.) 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „RUCAVAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu,  

24.pantu un 54.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„RUCAVAS NOVADA PAŠVLADĪBAS NOLIKUMS”, šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"7.2. Sociālo un medicīnas lietu komiteju 4 (četru) locekļu sastāvā". 

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.3.lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteju 4 (četru) locekļu 

sastāvā”. 

1.3.Izteikt saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.4.tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteju 4 (četru) locekļu sastāvā”. 

 

1.4.Izteikt saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.5. izglītības, kultūras un sporta komiteju 4 (četru) locekļu sastāvā”.  

 

1.4. Svītrot 13.10. apakšpunktu. 
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Paskaidrojuma raksts Rucavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.10 

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija 

Saistošajos noteikumos Nr.1 "RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

1.punktu, 24.punktu, kas nosaka, ka Dome ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus, pašvaldības 

nolikumu.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz noteikt, 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības komitejas, Tautsaimniecības, tūrisma 

un attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas un Sociālo un medicīnas lietu 

komitejas skaitlisko sastāvu. Saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 54.panta otrā daļā noteikto, 

iepriekš minētās pastāvīgās komitejas veidot 4 

(četru) locekļu sastāvā. Apvienot 

Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un 

attīstības komisiju un Ciemu un apdzīvoto vietu 

pārvaldes atbalsta komisiju, nosakot turpmāk – 

Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un 

attīstības komisija. 

3.Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz pašvaldības budžetu 

Komitejas locekļu atalgojums tiks finansēts no 

pašvaldības budžeta. 

4.Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada 

pašvaldības Domes priekšsēdētājs un deputāti.  

6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 

saistošie noteikumi sagatavoti 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu, 24.pantu un 54.panta otro daļu.  
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